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‘2.Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması’nda geri sayım başladı

Otomotiv meraklılarını 300
bin TL ödüllü yarışma
bekliyor
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) bu yıl ikinci kez
düzenleyeceği ‘Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım
Yarışması’na gençlerin katılımını teşvik edebilmek için üniversitelerde tanıtım
faaliyetleri başladı. ODTÜ ve Anadolu Üniversitesinde başlayan tanıtım turu 13 Şubat
2013 tarihinde Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki etkinlik ile sona erecek.
Proje Pazarı için son başvuru tarihinin 15 Mart 2013, Tasarım Yarışması için ise 1
Nisan 2013 olan 2. Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve 2. Otomotiv Tasarım
Yarışmasında toplamda 300 bin TL ödül verilecek.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar
Meclisi koordinatörlüğü ve Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "2.Türkiye Otomotiv
Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması" finalistlerini 300 bin Türk Lirası para
ödülü ve yurtdışında eğitim imkanı bekliyor. Yarışmanın detaylarını tanıtabilmek için
üniversiteleri ziyarete başlayan organizasyon yetkilileri, öğrencileri bilgilendirecek.

"2.Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması", sektörde çalışan
profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve
otomobil tutkunlarını içine alan geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyabileceği,
"Proje Pazarı" ve "Tasarım Yarışması" olmak üzere iki farklı projeyi kapsıyor. Tasarımcılar,
mucitler ve değerli bir fikri olan herkes için, otomotiv sektörüyle ilgili çalışmalarını
sunabilecekleri bir platform sağlayan yarışmanın başvuruları Proje Pazarı için 15 Mart 2013,
Tasarım Yarışması içinse 1 Nisan 2013 tarihine kadar online olarak
http://www.otomotivprojepazari.com ve
www.otomotivtasarimyarismasi.com
adresleri
üzerinden, dosya yükleme yoluyla yapılabilecek.
Öğrencilere yarışmayı tanıtmak ve katılımlarını sağlayabilmek amacıyla 20 Aralık tarihinde
ODTÜ ve 21 Aralık tarihinde Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinde başlayan tanıtım
etkinliği, daha sonra Kocaeli, Uludağ, Karadeniz Teknik, Gazi, Ege ve Bilkent
Üniversitelerinde devam etti. Üniversitelerde bine yakın öğrenciye yarışma ile ilgili bilgiler
verilerek katılımları teşvik edildi. Halen tanıtım faaliyetleri devam eden yarışma için 3 Ocak
2013’te Yıldız Teknik ve Marmara, 7 Ocak’ta Okan ve 13 Şubat’ta ise Mimar Sinan
Üniversitelerinde aktiviteler devam edecek. Diğer üniversiteler ile temaslar ise halen sürüyor.
Rekor ödül 300 bin TL
Ar-Ge Proje Pazarı için dereceye gireceklerden birinci 50 bin, ikinci 30 bin ve üçüncü de 20
bin Türk Lirası ödül kazanacak. Otomotiv Tasarım Yarışması'nda ise serbest katılım ve
üniversite öğrencileri için 4 kategoride ayrı değerlendirme yapılacak. Burada da birinciler 10
bin, ikinciler 6 bin, üçüncüler ise 3 bin TL ödül alacak. Ayrıca Otomotiv Tasarım
Yarışması'nda dereceye giren 2 tasarımcı, Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle 2 yıllık yurtdışı
eğitimi kazanacak.
‘Otomotiv Tasarım Yarışması’, “Tasarım Yoluna Çık, Yolun Açık”, ‘Ar-Ge Proje Pazarı
Yarışması’ ise “Farklı Düşünün, Fark Atın” temalarıyla işlenecek.
17-18 Nisan 2013 tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirilecek ödül töreninde projeleri seçilen katılımcıların proje ve tasarımlarını
sunabileceği ve sanayicilerle bir araya gelerek bire bir görüşme olanağına sahip olacakları bir
de sergi düzenlenecek.

